‘Zoek jij een vaste baan, waarin je veel verantwoordelijkheid, vrijheid en flexibiliteit hebt?
Dan willen wij jou graag bij ons zorgteam!’
ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg is op zoek naar:

Wijkverpleegkundigen
(Zeeuws-Vlaanderen, uren in overleg)

Jouw werkplek
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen is de specialist in zorg voor jong en oud. We bieden
ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg. Door onze belevingsgerichte werkwijze
kan de patiënt zich veilig voelen, blijft de cliënt baas in eigen huis en wordt elke oudere
gerespecteerd. ZorgSaam maakt op deze manier de zorg nog menselijker en persoonlijker. We bieden
kwalitatief goede zorg voor iedereen in Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten.

Jouw baan
Wij zoeken meerdere wijkverpleegkundigen voor de drie regio’s, West, Midden en Oost ZeeuwsVlaanderen die in eerste instantie onze teams gaan helpen om de meer-uren die collega’s hebben
opgebouwd op te kunnen nemen, op een manier waarbij de continuïteit voor de zorg gewaarborgd
blijft. Dus wil je wel graag in een vast team werken, maar ben je bereid om na een paar maanden van
team te wisselen dan is dit een unieke kans. Je leert op deze manier onze organisatie goed kennen
en kunt na afloop van deze periode, een bewuste keuze maken: kies je uiteindelijk voor een vast team
of vind je de uitdaging meer in de afwisseling en ga je als verzorgende of verpleegkundige in de wijk
aan de slag?

Dit bieden wij





Een dienstverband voor onbepaalde tijd, uren in overleg;
Salaris minimaal € 2.468,58 en maximaal € 3.582,26 bruto per maand op basis van een 36-urige
werkweek. Inschaling conform cao VVT functiegroep 50, op basis van opleiding en ervaring;
Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden, zodat je niet stil blijft staan in jouw ontwikkeling;
Reiskostenvergoeding conform cao met als extra vergoeding de kosten voor reizen via de
Westerscheldetunnel of Liefkenshoektunnel.

Dit ben jij








Voor deze functie heb je minimaal een HBO-V diploma niveau 5 of bent afstuderend op HBO
Verpleegkunde;
Je staat als verpleegkundige geregistreerd in het BIG register;
Je bent ingeschreven in het kwaliteitsregister van de V&VN;
Je bezit een auto en het rijbewijs B;
Je stelt het welzijn van de cliënten voorop en hebt kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staan;
Je bent collegiaal, flexibel en hebt een klantgerichte houding;
Je hebt voldoende overtuigingskracht en staat sterk in je schoenen.

Informatie
Wil je meer weten over de functie? Aarzel niet en neem contact op met Jolanda Allonsius,
operationeel leidinggevende ZWO via tel: 06 10 56 20 61.

Overtuigd?
Wacht niet te lang en solliciteer met je persoonlijke motivatie en een CV o.v.v. vacaturenummer
2018153 per e-mail naar solliciteren@zzv.nl.
De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geplaatst, waarbij bij gebleken geschiktheid interne kandidaten een
voorrangspositie hebben ten opzichte van externe kandidaten.

